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Enzymen zijn krachtige katalysatoren die een centrale rol spelen in alle 

biologische reacties in de natuur. Ze staan bekend om het katalyseren van reacties 

met hoge activiteit en opmerkelijke selectiviteit. Door hun eigenschappen worden 

ze, naast hun gebruik in de biologie, intensief gebruikt voor verschillende 

industriële toepassingen, waaronder de bereiding van chirale verbindingen zoals 

medicijnen, agrochemicaliën, geurstoffen en andere verbindingen. Echter zijn er 

nadelen verbonden aan het gebruik van enzymen. Ze zijn zeer gevoelig voor de 

omgevingsomstandigheden, ze zijn duur om te produceren en ze accepteren slechts 

een gelimiteerd aantal substraten. Hierdoor zijn ze niet in staat om talloze reacties 

die niet in de natuur bekend zijn te katalyseren. Om deze limitaties te overkomen, 

is er werk verricht aan het ontwikkelen van een alternatief voor natuurlijke 

enzymen, de zogenaamde kunstmatige enzymen. Het ontwerp van kunstmatige 

enzymen is een belangrijk en snel groeiend onderzoeksgebied en omvat het gebruik 

van katalytische antilichamen, kunstmatige metalloenzymen, de novo ontworpen 

enzymen, herontwerpen eiwitten door 'directed evolution' en studies met behulp 

van computersimulaties. Hoewel deze voorbeeld allemaal een andere strategie 

volgen bij het maken van kunstmatige enzymen, zijn ze normaliter allemaal 

beperkt tot de 20 natuurlijk voorkomende aminozuren. Genetisch gecodeerde 

onnatuurlijke aminozuren bevatten een groot scale aan zijgroepen en functionele 

groepen en bieden daardoor veel kansen om het repertoire van kunstmatige 

enzymen uit te breiden.  

Het doel van dit proefschrift was het ontwikkelen van een nieuwe methode 

om kunstmatige enzymen te creëren met onnatuurlijke aminozuren als 

metaalbindende groep of als katalytisch residu. Een groot deel van dit proefschrift 

(hoofdstukken 2-4) beschrijft de ontwikkeling en toepassing van deze methode 

voor de creatie van nieuwe kunstmatige metaalenzymen. Kunstmatige 

metaalenzymen zijn hybride biokatalysatoren waarin een overgangsmetaal cofactor 

in een biomolecuul wordt gezet. Het doel is om de brede katalytische activiteit en 

hoge substraat tolerantie van overgangsmetaal katalysatoren te combineren met de 

hoge enantioselectiviteit en hoge omzettingsfrequentie van enzymen. Verschillende 

strategieën voor de bereiding van kunstmatige metaalenzymen zijn beschreven, 

echter is het gebruik van onnatuurlijke, in vivo ingebrachte kunstmatige 

aminozuren als metaalbindende groep een totaale nieuwe strategie voor hun 

bereiding. Deze strategie is een veelbelovende methode gebleken voor de bereiding 

van kunstmatige metaalenzymen, met veel voordelen ten opzichte van andere 

strategieën.  

Hoofdstuk 2 beschrijft het eerste voorbeeld van kunstmatige metaalenzymen 

gemaakt door in vivo ingebouwde niet-proteogeen metaalbindende aminozuur 

(2,2΄-bipyridin 5yl)alanine (BpyAla) in de structuur van LmrR. LmrR is een 
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transcriptie regulator met een homodimere structuur welke een grote hydrofobe 

holte bevat op het dimeergrensvlak. Het is aangetoond dat deze holte een grote 

verscheidenheid aan platte aromatische moleculen kan binden, dus werd 

aangenomen dat dit een geschikte plaats zou zijn om een nieuw actief centrum te 

creeren. BpyAla werd geintroduceerd op verschillende posities op het 

dimeergrensvlak en de katalytische eigenschappen van het kunstmatig 

metaalenzym werden geëvalueerd in de asymmetrische vinylogene Friedel-Crafts 

alkyleringsreactie, wat resulteerde in redelijke opbrengst en conversie. Mutagenese 

studies zijn gedaan op verschillende posities rond het actieve centrum om de 

katalytische eigenschappen te verbeteren. De best presterende variant gaf 83% 

enantiomere overmaat en 94% conversie in de gekatalyseerde reactie.  

In hoofdstuk 3 is het potentieel als katalysator voor uitdagendere reacties, zo 

als de enantioselectieve geconjugeerde additie van water, bestudeerd. De varianten 

welke gebruikt werden in de voorgaande hoofdstukken gaven geen bevredigende 

resultaten, dus computer ondersteund ontwerp werd toegepast als strategie voor de 

creatie van efficiëntere kunstmatige enzymen voor deze reactie. Het ontwerp betrof 

het goed positioneren van een carboxylaat groep, welke functioneert als een 

algemene base voor het actieve watermolecuul, en het induceren van 

enantioselectiviteit in de additiestap van het watermolecuul. Alle in deze studie 

bereide mutanten gaven een hogere conversie, met in enkele gevallen een 

verbetering van de enantioselectiviteit. Dit hoofdstuk demonstreert dat de 

combinatie van clustermodel berekeningen, eiwit-ligand docking en moleculaire 

dynamica simulaties een krachtige aanpak is van het ontwerp van metaalenzymen 

voor nieuwe en uitdagende reacties.  

Als uitbreiding op ons werk met BpyAla beschrijft hoofdstuk 4 een nieuw 

kunstmatige metaalenzym welke een ander metaalbindend onnatuurlijk amino 

zuur, 2-amino-3-(8-hydroxyquinolin-3-yl)propaanzuur (HQAla), bevat. Na 

succesvolle introductie van HQAla in LmrR, toonde deze nieuwe hybride 

katalysator hoge affiniteit voor metaalzouten als Cu(NO3)2 en Zn(NO3)2. Het 

katalytisch potentieel van deze nieuwe kunstmatige metaalenzymen werd 

bestudeerd in 3 verschillende Lewiszuur gekatalyseerde reacties. 

LmrR_HQAla_Cu(II) varianten waren in staat om de Friedel-Crafts 

alkyleringsreactie van 5-methoxyindole met α,β-onverzadigd-2-acyl imidazool en 

de wateradditie op to α,β-onverzadigd 2-acyl pyridine te katalyseren, hoewel in 

beide gevallen met lage tot matige enantioselectiviteit. LmrR_HQAla_Zn(II) 

katalyseerde succesvol hydrolyse van peptidebindingen. 

Zoals hierboven beschreven, bieden genetisch gecodeerde onnatuurlijke 

aminozuren grote kansen om het repertoire van enzymkatalyse uit te breiden. 

Hoofdstuk 5 beschrijft ons werk naar het onderzoek van het potentieel van het niet-
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metaalbindende onnatuurlijke aminozuur p-aminofenylalanine (pAF) als 

katalytisch residu. De nucleofiliciteit van de aniline in de zijketen van dit 

onnatuurlijke aminozuur werd benut om een nieuwe klasse kunstmatige enzymen 

te ontwikkelen, welke in staat zijn de vorming van hydrazonen te katalyseren. Dit 

is een geheel nieuw type katalysatoren voor een reactie die niet in de natuur 

voorkomt en voor welke tot op heden nog geen enzymatische katalysator is 

beschreven.  

Hoofdstuk 6 beschrijft het ontwerp van een nieuw kunstmatig metaalenzym 

met het eiwit bcPadR1. bcPadR1 is lid van dezelfde familie als LmrR, dus werd 

aangenomen dat het ook een goede kandidaat was. bcPadR1 heeft geen hydrofobe 

holte, echter is beschreven dat het een verandering van conformatie kan ondergaan 

waarbij het dimeergrensvlak geopend wordt. In dit hoofdstuk werd getoond dat de 

supramoleculaire assemblage van een Cu
II
-1,10-fenanthroline ligand met de 

transcriptie regulator bcPadR1 leidde tot een hybride katalysator welke de tandem 

Friedel-Crafts alkylering/enantioselectieve protoneringsreactie katalyseerde met 

matige enantiomere overmaat en opbrengst. Het was echter niet in staat de Friedel-

Crafts alkyleringsreactie van gesubstitueerde indolen met α,β-onverzadigd-2-acyl 

imidazool te katalyseren, van welke bekend is dat het een hydrofobe holte nodig 

heeft om te kunnen verlopen. Bovendien werd werk aan het openen van de porie op 

het dimeergrensvlak van bcPadR1 door middel van eiwitengineering beschreven in 

dit hoofdstuk. Het kan niet experimenteel worden vastgesteld of de porie geopend 

werd. 

In conclusie, het onderzoek dat in dit proefschrift is beschreven geeft een 

serie voorbeelden van de bereiding van nieuwe kunstmatige enzymen waarbij 

gebruik is gemaakt van onnatuurlijke aminozuren. In de toekomst zouden de 

unieke eigenschappen afkomstig van de onnatuurlijke aminozuren het ontwerp van 

kunstmatige enzymen moeten blijven inspireren. 

 




